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REKTOR HAR ORDET 
Ett annorlunda och händelserikt år för Donnergymnasiet, så kan man sammanfatta läsåret 2020/21. 

Verksamheten har haft en ställföreträdande rektor eftersom jag som rektor delvis har varit 

föräldraledig. Jag har på håll följt hur verksamheten på ett föredömligt sätt förhållit sig till och 

organiserat utifrån pandemins föränderliga förutsättningar, ny huvudman och ledningsförändringar.  

Trots ett läsår som på många sätt skiljer sig från hur det brukar vara har skolan fortsatt det 

utvecklingsarbete som påbörjats tidigare läsår. Utöver detta har man tillsammans varit tvungna att 

hitta nya vägar och strategier då pandemin påverkat verksamhetens alla delar. Vår personal har 

hittat kreativa vägar, varit flexibla och på bästa sätt försökt anpassa undervisningen efter rådande 

omständigheter. Det goda arbetet har gett effekt vilket vi kan se i både kunskapsresultat och 

trygghet och trivsel hos våra elever. Under året har det blivit tydligt hur viktig skolan är som 

mötesplats och vilket stort ansvar ungdomarna fått ta i pandemins spår.  

När jag tittar tillbaka på läsåret kan jag med stolthet se att både personal och elever har gjort ett 

fantastiskt jobb med att ställa om till ett digitalt sammanhang och genomfört läsåret på ett 

enastående vis.  

Tack! 

Pernilla Liljeberg 

Rektor Donnergymnasiet 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ORGANISERING AV VERKSAMHETEN 

Om skolenheten  

Bakgrund 

Donnergymnasiet har funnits i Göteborg sedan 2000. Fram till april 2021 tillhörde Donnergymnasiet 

utbildningskoncernen SEGAB. I april 2021 förvärvade AcadeMedia SEGAB. Donnergymnasiet blev 

därmed en del av  AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde under ledning av utbildningsdirektör 

och skolchef.  

På Donnergymnasiet bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande program och inriktningar:  

• Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik 

• Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap samt särskild variant med 
inriktning musik 

• Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och 
samhällsvetenskap  

• Estetiska programmet med inriktning musik 

Organisation och arbetsformer   

Skolan leds av en rektor som tillsammans med tre biträdande rektorer och elevhälsochef utgör 

ledningsgruppen. Ledningsgruppen tillsammans med arbetslagsledare, förstelärare inom IKT och 

kollegialt utvecklingsarbete samt marknadsansvarig utgör i sin tur en utökad ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen träffas varje vecka och den utökade ledningsgruppen en gång i månaden.  

Lärarna är uppdelade i fyra programarbetslag: Ekonomi, Natur, Musik och Samhäll. 

Programarbetslagen består av en arbetslagsledare och lärare som i så stor utsträckning som möjligt 

undervisar eleverna i programmet. Arbetslagets uppdrag är att bidra till programutveckling, en 

helhet för eleven och skapa en röd tråd genom utbildningen. Möten sker veckovis och fokus ligger på 

programutveckling, förebyggande och främjande arbete med måluppfyllelse, gemensamma 

aktiviteter och rekrytering av elever. Även elevhälsans personal utgör ett arbetslag med veckovisa 

möten. 

Skolan har sju förstelärare vilka har preciserade uppdrag att utveckla verksamheten. 

Utvecklingsprojekten som löper under läsåret är kollegial utveckling, mentorskap, IKT samt externa 

samarbeten och internationalisering. Försteläraruppdragen knutna till kollegial utveckling verkar 

helkollegialt, i programarbetslagen och inom ämneslagen.  

Donnergymnasiets ambition är att rusta våra elever med goda kunskaper, kreativitet, en tro på sig 

själva och sin egen förmåga, på varandra och på framtiden. Vi ser på eleverna som viktiga resurser i 

verksamhetens utveckling och har förtroende för deras förmågor att vara handlingskraftiga individer 

som vill vara med och påverka och utveckla sin utbildning.  

Skolans verksamhet utgår från fyra kärnvärden: Kreativitet, Omtanke, Delaktighet och Kunskapande. 

Utbildningen ska vara genomtänkt och varierad på hög nivå. Eleverna ska bli rustade med goda 

kunskaper och en lust till att lära mer genom att både utmanas och inspireras. Vi arbetar för att 

stärka och utveckla elevernas förmåga att söka svar genom nya tankesätt och perspektiv.   

Donnergymnasiet ska präglas av ömsesidig respekt och välvilja där trivsel och trygghet är en påtaglig 

del av atmosfären.  
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Lokaler 

Donnergymnasiet ligger i Eriksberg, Norra Älvstranden i Göteborg. Lokalerna har historiskt tillhört 

Eriksbergsvarvet och i takt med att skolan vuxit successivt byggts om för att passa verksamheten. I 

januari 2022 flyttar skolan till en angränsande fastighet som byggs om med ändamålsenliga lokaler.  

På nuvarande skola finns 17 helklassrum, några lektionssalar för mindre grupper och lokaler 

utrustade för undervisning i musik, både individuellt och i grupp. Det finns även två salar som är 

anpassade för laborationer i naturvetenskapliga ämnen.  

Den pedagogiska personalen är fördelade i arbetsrum med 3–5 platser, vilka ligger på samma 

våningsplan. Rektor, administratör och studie- och yrkesvägledare har egna arbetsrum. 

Specialpedagog och socialpedagog har ett gemensamt. Skolsköterska och skolkurator har rum som 

ligger avskilt från korridoren med ett angränsade förrum.  

Skolan har en egen matsal och ett litet elevdrivet café. Maten beställs in från en cateringfirma.  

Därutöver finns personalrum, bibliotek, grupprum, pingisrum och öppna ytor med sittplatser.  

Personal 

Donnergymnasiet har under läsåret 2020/21 haft motsvarande 37,3 heltidstjänster lärare, vilket 

innebär 16,9 elever per lärare. Samtliga av lärarna är legitimerade och har undervisat i de ämnen de 

är behöriga i. Det är en jämn könsfördelning mellan lärarna (50,4% kvinnor).  

Utöver lärare och rektor finns administratör, cafévärd, vaktmästare och elevhälsopersonal.  

Specialpedagog, socialpedagog, skolsköterska och skolkurator är anställda av skolan och finns 

tillgängliga dagligen. Studie- och yrkesvägledare finns på plats en dag i veckan. Skolläkare och 

skolpsykolog anlitas efter verksamhetens behov. 

Elever 

Antal elever fördelat per program och årskurs 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomiprogrammet Ekonomi/Juridik 64 54 33 

Estetiska programmet Musik 16 18 28 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap/Musik 95 92 98 

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap/ 

Samhällsvetenskap 

50 48 32 

 

Socioekonomisk bakgrund  

Läsår Andel Flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk 
bakgrund 

2019/2020 64% 80% 20% 

2020/2021 61% 83% 21% 
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Vårt kvalitetsarbete 
Inom Donnergymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam 

definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. 

Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt 

utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 

förutsättningar för utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex. 

sammansättning av personal och elever. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i 

det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen.  

 

 

 

Våra framgångsfaktorer 

Uppdraget i fokus 

Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning 

Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i 

förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att 

korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan 

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att 

verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av 

varandra. 

Aktiv resursfördelning 

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  
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RESULTATREDOVISNING - resultatkvalitet  

Kunskaper 

Andel med examen 

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 

gymnasieexamen.  

Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:  

• Minst 2250 godkända gymnasiepoäng (E-A) från ett program som omfattar 2500 poäng.  

• Godkänt betyg (lägst E) i kurserna Svenska 1–3, Engelska 5–6 och Matematik 1.  

• Godkänt gymnasiearbete.  

Figuren nedan visar hur stor andel elever som erhållit gymnasieexamen på Donnergymnasiet läsåret 

2020/21. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg 

(gymnasieexamen eller studiebevis) omfattande minst 2500 poäng.  

Läsåret 2020/21 är andelen elever med examen 100%. Vi kan se att skolan över tid har haft en 

uppåtgående trend. 

 
Andel elever med examen 2020/21, totalt och per program jämfört med riksgenomsnittet (2020).  

GBP Avgångsbetyg 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) beräknas för samtliga avgångselever på de kurser som 

ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. Betyg i gymnasiearbete och utökade 

kurser påverkar inte den genomsnittliga betygspoängen.  

Donnergymnasiets GBP är högre än riksgenomsnittet (2020). Detsamma gäller för respektive 

program med undantag för det estetiska programmet. Det går att utläsa att betygspoängen för 

programmen varierar över tid. Naturvetenskapsprogrammet har minskat något medan 

ekonomiprogrammet har brutit en negativ trend och sedan förra året ökat snittet med 1,6 

procentenheter. Skolans totala GBP håller sig på en jämn nivå över tid.  

 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) - samtliga avgångselever 2020/21, totalt och per program jämfört med 
riksgenomsnittet (2020).  
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Betygsfördelning samtliga elever 

Nedan presenteras betygsfördelningen per program, för pojkar/flickor och andel godkända betyg i 

utvalda kurser. Betygsunderlaget för statistiken utgörs av samtliga betyg som satts under läsåret 

fram till och med läsårsslutet.  

Den totala betygsfördelningen skiljer sig något mellan de två senaste läsåren (se Figur 3). Största 

skillnaden är att andelen A och B är något större 2020/21 än föregående läsår. Betygsfördelningen 

per program följer samma trend med ökning av de höga betygsstegen med undantag av 

samhällsvetenskapsprogrammet. Andelen F har minskat markant sedan förra året (5 procentenheter) 

för estetiska programmet medan övriga program håller sig mer konstant kring 1–2 procent. 

Fördelningen utifrån kön visar att andelen A och B ökat för både pojkar och flickor från föregående 

läsår, där pojkar har en större ökning (9 procentenheter). Flickor erhåller i högre utsträckning de 

högsta betygen. Andelen flickor med F har ökat sedan föregående läsår (2 procentenheter), medan 

motsvarande andel för pojkarna har minskat.  

Måluppfyllelsen varierar både mellan ämnena och kurser i samma ämne. I matematik och engelska 

ökar andelen F i takt med stigande nivå bortsett från valbara kurser i matematik. Notera att kursslut 

för Matematik 2b detta läsår ligger höstterminen 2021 och är därför inte med i statistiken.  

 
Betygsfördelning per program läsåren 2019/20 - 2020/21, totalt och per program. 

 
Betygsfördelning pojkar och flickor läsåren 2019/20 - 2020/21. 
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Andel godkända betyg - Eng/Ma/Sv/GYAR 2020/21. 

Demokrati- och värdegrundsarbetet 

Andel elever som upplever att de trivs och känner sig trygga på skolan 

Donnergymnasiet genomför varje läsår en likabehandlingsenkät där frågor om elevernas trivsel och 

trygghet behandlas. De graderar sitt svar i en 6-gradig skala. Elevernas trivsel följer en svagt 

uppåtgående trend medan tryggheten är stabil jämfört med föregående år.  

 
Andel elever som trivs respektive känner sig trygga på Donnergymnasiet.  
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - struktur-och processkvalitet 
Undervisning och lärande  

Rektors organisering  

Donnergymnasiets övergripande mål för läsåret 2020/21 har varit programutveckling för en ökad 

måluppfyllelse. Målet innebär dels att 100% av avgångseleverna uppnår gymnasieexamen, dels en 

ökad andel godkända betyg (E eller högre). 

Skolans pedagogiska arbete är organiserat utifrån att möta läroplanens riktlinjer och för att ge 

förutsättningar att uppnå skolans övergripande mål. Dessutom ska skolans vision och kärnvärden 

genomsyra både undervisningen och verksamheten i stort. 

Organiseringen av undervisningen på Donnergymnasiet kännetecknas av långa lektionspass, en 

lektionsfri dag, sammanhållen skoldag utan håltimmar och varierade arbetsformer. Upplägget ska ge 

eleverna goda förutsättningar för intressant och kreativ undervisning samt utveckla ansvarstagande 

över studierna. Den lektionsfria dagen ger utrymme för lärande aktiviteter såsom studiebesök, 

exkursioner, samverkan med universitet och högskolor, föreställningar och konserter, teaterbesök 

och idrottsdagar. 

Den totala undervisningstiden över läsåret är fördelad över kurserna utifrån kursernas omfattning 

och efter de behov som identifierats utifrån måluppfyllnad och pedagogiska vinster. Varje lärare har 

stor möjlighet att själv och tillsammans med kollegor planera och utforma undervisningen i sina 

kurser. Undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande 

behov och förutsättningar och eleverna ges utrymme att påverka både undervisningens och 

examinationernas utformning.  

För att utveckla undervisningen och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande finns strukturer 

för kollegiala samtal. Det kollegiala utvecklingsarbetet omfattar samtlig pedagogisk personal och leds 

av förstelärare. Tid och utrymme finns avsatt inom program- och ämneslagen. Samtalen leds utifrån 

en vetenskaplig modell och rör olika aspekter av undervisningen och är både av allmändidaktisk och 

ämnesdidaktisk karaktär. Samtalen ska öka lärarnas medvetenhet om sina pedagogiska val och 

arbetsformer. Det kollegiala lärandet består både av att lärarna delar med sig av sina erfarenheter 

och kompetenser och att kunskap hämtas in från exempelvis vetenskapliga artiklar. 

Utöver undervisningen har eleverna möjlighet att använda den lektionsfria dagen till att studera 

tillsammans eller få handledning av sina lärare. För elever i behov av extra stöttning i studierna kan 

de delta vid studiestödstillfällen som leds av skolans specialpedagog eller på matte- och 

spanskastugor som leds av lärare under den lektionsfria dagen. Veckan efter skolavslutningen och 

veckan innan skolstart erbjuds de elever som behöver göra prövning i en kurs att delta i lovskola. 

Ytterligare något som utmärker Donnergymnasiets struktur är att varje läsår inleds med en 

introduktionsvecka för samtliga elever. Innehållet varierar mellan årskurserna och till viss del mellan 

programmen. Syftet är att stärka programidentiteten, främja delaktighet och gemenskap genom 

värdeskapande aktiviteter samt att behandla områden som är viktiga för kommande studier. För 

eleverna i årskurs 1 ligger fokus på att lära känna varandra och hur det fungerar att läsa på 

gymnasiet. I årskurs 2 är veckan färgad av programmål och karaktärsämnena och i årskurs 3 startas 

gymnasiearbetet igång. 
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Distansundervisningens organisering 

Utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning att gymnasieskolan ska bidra till en bromsande effekt för 

att minska smittspridningen av covid-19 i samhället, har samtliga elever på Donnergymnasiet i någon 

utsträckning genomgått distansundervisning. Omfattningen av distansundervisningen har beslutats 

av huvudman utifrån Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalands aktuella beslut och 

rekommendationer.  

Distansundervisningen har bedrivits genom så kallad fjärrundervisning. Lärarledd, interaktiv 

undervisning i realtid med mötesverktyget Google Meet.  

Undervisningens kvalité och elevernas välmående och utbildning har varit viktiga faktorer i 

organiseringen av distansundervisningen. Under hösten var utgångspunkten att fördela 

distansundervisningen jämnt över veckan för de olika klasserna. Varje elev hade under denna period 

en till två dagar med distansundervisning i veckan. För att undvika att samma kurser påverkades i för 

stor utsträckning rullades schemat för distansundervisning med tvåveckorsintervall. Under 

vårterminen, när det bedrevs distansundervisning i större omfattning planerades undervisningen i 

skolan årskursvis. Under våren prioriterades årskurs 3 i större utsträckning för närundervisning.  

Rektor har beslutat om enskilda undantag från distansundervisning för vissa moment inom 

musikundervisning, laborationer och andra praktiska lektionstillfällen, vilka har kunnat genomföras 

på plats i skolans lokaler. Elever som haft särskilda skäl har fått vara på plats i skolan även under 

distansundervisningen. Specialpedagog och socialpedagog har haft i uppgift att möta upp och stötta 

eleverna på skolan.  

Utvärdering och analys  

Ordinarie rektor har under läsåret 2020/21 varit föräldraledig. Den planerade ledningsorganisationen 

fick på grund av oförutsägbara händelser omorganiseras och en ny tillförordnad rektor tillsättas. I 

slutet på 2020 fick verksamheten besked om att en ny ägare förvärvat SEGAB-koncernen som 

Donnergymnasiet tillhörde. Därmed fick Donnergymnasiet en ny huvudman. Trots dessa oplanerade 

händelser har verksamhetens arbete och skolans inriktning fungerat väl. En större utmaning som 

påverkat hela verksamheten är de omställningar som pandemin medfört. Under läsåret har det 

ställts höga krav på förmågan att snabbt ställa om och anpassa verksamheten efter nya direktiv och 

hantera följdeffekter.  

Skolans övergripande arbete syftade genom programutveckling till högre måluppfyllelse i enlighet 

med det prioriterade målet. Resultatet för läsåret 2020/21 med 100% examensgrad och en ökning av 

den genomsnittliga betygspoängen talar för att Donnergymnasiets arbete och strategier gett önskad 

effekt. Grunden för arbetet är den långsiktiga utvecklingsplan som skolan arbetar utifrån. Detta i 

kombination med en stabil verksamhet med kompetent och erfaren personal med eleven i fokus och 

inarbetade rutiner för att upptäcka och identifiera nya behov.  

Den pedagogiska personalen har genomfört en analys av läsårets resultat i syfte att utvärdera sin 

egen praktik, skapa en helhetsförståelse och söka framgångsfaktorer och orsaker till att resultatet ser 

ut som det gör.  

I analysarbetet lyfter lärarna fram att de kärnvärden som ska genomsyra verksamheten och 

undervisningen är en stor bidragande faktor till det goda resultatet. Undervisningen håller en hög 

kvalité där eleverna blivit utmanade och utvecklat sina förmågor. Eleverna uppmanas att tro på sin 
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egen förmåga och får stöttning i att hitta nya kreativa lösningar, själva och tillsammans med sina 

klasskamrater. Både lektioner som examinationer varierar i sin utformning så att fler elever kommer 

till sin rätt. Lärarnas engagemang för eleverna och deras lärande lyfts fram i elevernas 

kursutvärderingar.  

Samarbetet och utvecklingsarbeten i ämneslag och programarbetslag anges som bidragande faktorer 

till en ökning av den genomsnittliga betygspoängen. Det finns en strävan att utvecklas som lärare, 

både individuellt och som grupp. Tillsammans i ämneslaget har lärarna tittat på ämnesplanerna och 

fokuserat på sambedömning och likvärdighet. Det finns en samsyn kring att eleverna behöver öva 

med hjälp av läraren för att utveckla sina förmågor inom exempelvis analys och dra slutsatser, och 

att detta ska vara en naturlig del av undervisningen. Andra funktioner i ämneslaget, såsom att ge 

varandra inspiration till upplägg av lektioner och att samtala om olika didaktiska strategier för att 

möta olika elevgrupper, är också något som anses ha bidragit positivt.  

En annan framgångsfaktor som både lärarna och eleverna lyfter fram är lärarnas tydlighet och 

struktur. Distansundervisningen har ställt höga krav på tydlighet både i informationsflöden och 

lektionsstruktur. Det har skett en utveckling i den muntliga och skriftliga kommunikationen i 

planeringar, prov, instruktioner, feedback och den röda tråden i undervisningen, vilket ses som en 

generell framgångsfaktor.  

Skolans arbete med regelbundna uppföljningar av elevernas kunskapsresultat har etablerat sig i 

verksamheten. Avstämningarna har använts för att tidigt identifiera vilka ytterligare anpassningar 

och insatser som behövs för att eleverna ska nå målen. De gemensamma uppföljningarna har gett 

förutsättningar för lärarna att samarbeta och få stöd av mentorer, elevhälsa och ledning i att hitta 

gynnsamma vägar för alla våra elever för att lyckas med sina studier. Under läsåret har insatser i 

form av allmänna studiestödsdagar och extra matematikstöd för elever som läser kursen matematik 

2b satts in då behovet uppmärksammats.  

I betygsfördelningen går det att utläsa att pojkar har färre antal F jämfört med tidigare år samt ökat i 

andelen A och B. I läsåret 2019/20 resultatanalys uppmärksammades skillnader i betygen mellan 

pojkar och flickor. Utifrån detta har ämnesgrupper fokuserat på att granska sitt val av litteratur och 

annat material för att få eleverna mer intresserade och motiverade när de möter innehåll de 

upplever aktuellt och kan relatera till. En annan möjlig förklaring till de förbättrade betygen för 

pojkarna skulle kunna vara att distansundervisningen bidragit till en mer gynnsam studiemiljö för 

några grupper av elever. Lärare har uppmärksammat att det i vissa fall förekommer en norm där det 

anses fint att få ett bra resultat, men det ska då inte ha föregåtts av någon synbar ansträngning hos 

eleven. Vi behöver fortsätta titta på gruppdynamiken och normerna i klassrummet och bygga vidare 

på arbetet med att skapa goda förutsättningar att lyckas med studierna. Att antal F har ökat för 

flickor kan ha berott på distansundervisningen. I flickornas fall kan avsaknaden av det sociala 

sammanhanget och det psykiska måendet påverkat i allt större negativ riktning.    

Situationen med pandemin och distansundervisningen har påverkat undervisningen och eleverna på 

olika sätt. Trots didaktiska och tekniska begränsningar och utmaningar i elevernas motivation, ork 

och välbefinnande ser vi inte att kunskapsresultaten och betygen generellt påverkats i någon större 

utsträckning. Skolverket lyfter fram att det även på nationell nivå inte skett någon förändring i 

betygsstatistiken men att det är viktigt att följa upp elevernas kunskapsutveckling och ha viss 

beredskap inför kommande studier.  
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Distansundervisningen har ställt krav på att hitta nya metoder i undervisningen. Ämnes- och 

arbetslagen har genom erfarenhetsutbyte stöttat och inspirerat varandra för att utveckla lektioner på 

distans som bjuder in till aktivt deltagande och samhörighet. Kollegiala samtal har även handlat om 

kvalitativa examinationer och kunskapsuppföljning samt de utmaningar som löpande uppkommit 

under distansundervisningen.  

Att föra individuella samtal och ha handledning med eleverna i mindre grupper i Google Meet är 

något lärarna nämner fungerat extra bra. Det har varit lättare att både fördjupa samtalen och möta 

de individuella behoven i samtalet. Andra lärdomar att ta med sig är den goda effekten av tydlighet 

och struktur av lektionsupplägg och att fortsätta använda den tekniska kompetens som kollegiet och 

eleverna utvecklat.   

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Vår bedömning är att kombinationen av en välfungerande arbets- och utvecklingsorganisation 

tillsammans med en tydlig och levande helhetsidé har bidragit till ett positivt verksamhetsår. 

Kommande läsår har verksamheten som mål att fortsätta den utvecklingsresa som pågår. Det 

innebär att samma övergripande mål kvarstår.  

Demokrati och värdegrundsarbetet  
Demokrati – och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för Normer och värden 

samt Elever ansvar och inflytande. 

Rektors organisering  

På Donnergymnasiet ska verksamheten präglas av ömsesidig respekt, trygghet och socialt 

ansvarstagande gentemot varandra. Eleverna ses som handlingskraftiga individer och som en viktig 

resurs i skolans och undervisningens utveckling. Arbetet med demokrati och värdegrund levandegörs 

i verksamheten genom undervisning om normer, demokratiska processer och jämlikhet, att verka för 

att delaktighet, ordningsregler och studiero ska upprätthållas samt ett stort engagemang för 

värdeskapande aktiviteter såsom Musikhjälpen.  

Skolans systematiska arbete och organisation kring värdegrund och likabehandlingsarbete står 

beskrivet i en policy som finns tillgänglig på skolans hemsida och SchoolSoft. Donnergymnasiets 

policy för värdegrund och likabehandling har arbetats fram gemensamt av elever, personal och 

ledning. Policyn omfattar de lagar och styrdokument som reglerar området, begreppsdefinitioner 

samt våra visioner och mål som är kopplade till områdena. I policyn finns även en del som behandlar 

organisation och ansvar, mål och åtgärder, arbetsgången vid ett kränkningsärende samt en 

beskrivning av den handlingsplan som årligen utarbetas.  

Likabehandlingsarbetet sker genom främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Det främjande 

arbetet sker kontinuerligt och som en naturlig del av verksamheten. Det utgår ifrån skolans 

kärnvärden och normer. Genom positiva förväntningar och att värdesätta att tillitsfulla relationer 

skapas grunden för en trygg studiemiljö med ett tillåtande klassrumsklimat.  

Det förebyggande arbetet fokuserar på att avvärja identifierade riskområden. Den årliga 

likabehandlingsenkäten, som behandlar elevernas skolsituation avseende trygghet och trivsel, ligger 

till grund för det förebyggande arbetet. Resultatet av enkäten ger en vägledande bild av våra styrkor 

och svagheter och används för att ringa in de områden som behöver utvecklas.  
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Donnergymnasiet har utarbetat tydliga rutiner för att snabbt åtgärda fall av trakasserier och 

diskriminering. I rutinerna anges ansvarsfördelning, hur ärendet ska rapporteras, hanteras, och 

dokumenteras samt hur uppföljningen ska ske. Rutinerna aktualiseras inför varje läsår så lärarna är 

väl förtrogna med arbetsgången. Rutinerna gås även igenom med eleverna vid läsårsstart samt finns 

tillgängliga på skolans hemsida och SchoolSoft.  

Mentorskapet på Donnergymnasiets är organiserat för att främja delaktighet och bidra till att skapa 

en studiemiljö där eleverna är trygga och kan lära och utvecklas. Varje klass har en mentor som är 

lärare inom det program eleverna går. Från läsår 2020/21 har skolan även anställt en socialpedagog 

som är mentor för fyra klasser. Mentorerna träffar eleverna på mentorstid under 45 minuter varje 

vecka. Innehållet på mentorstiden planeras gemensamt av mentorerna tillsammans med 

försteläraren inom mentorskap och syftar till att behandla områden som är aktuella för eleverna. För 

årskurs 1 ligger fokus på att studera på gymnasiet och gruppdynamik, i årskurs 2 identitet och 

stresshantering och i årskurs 3 på framtida studier och yrkesval. Gemensamt för alla årskurser är att 

genomföra klassråd med punkter som arbetsbelastning, tankar om skolvardagen och aktuella frågor. 

Mentorstiden används även till att besvara enkäter och arbeta med skolans olika policys, rutiner och 

ordningsregler.  

Två till tre tillfällen under läsåret genomförs programråd inom ramen för programarbetslagen. 

Programrådets syfte är att vara en samverkansplats där elever och lärare möts. Elevrepresentanter 

från de olika klasserna bjuds in och eleverna väljer själva vilka punkter de önskar lyfta. Programrådet 

ger arbetslaget en vägledning hur eleverna uppfattar sin studiegång och vilka utvecklingsbehov och 

styrkor de ser i sin utbildning. Arbetslagsledaren tar det som behövs lyftas vidare till skolledningen.  

Rektor träffar årligen alla elever i årskurs 1 klassvis på en rektorsfika. Under fikan samtalar rektorn 

med eleverna och lyssnar in deras inledande upplevelser av skolan. Förhoppningen är att det ska bli 

lättare att vända sig till rektor om behovet uppstår.   

Donnergymnasiet har en aktiv elevkår. Kommunikationen med ledningen är god och elevkåren bjuds 

in för samverkan i olika frågor. Det råder ett öppet föreningsklimat på skolan. Det arrangeras 

regelbundet trivselaktiviteter för skolans elever av elevkåren, skolans idrottsförening och 

Donnergruppen. Donnergruppen leds av socialpedagog, skolkurator och cafévärd och utgörs av 

elever som valt att engagera sig för att genomföra aktiviteter som främjar skolgemenskapen.  

Det övergripande målet för demokrati- och värdegrundsarbetet läsår 2020/21 är att eleverna på 

Donnergymnasiet ska fortsätta uppleva trygghet, trivsel och delaktighet i sina studier. Att fortsätta 

utveckla programråd och mentorskapet ser vi som viktiga redskap.  

Utvärdering och analys 

I Donnergymnasiets likabehandlingsenkät svarar 90,6% av eleverna att de i hög grad känner sig 

trygga på skolan och 80,7% anger att de trivs mycket bra på skolan. Dessa siffror bekräftar den 

uppfattning vi har av skolan och resultatet är väntat. Ur enkätsvaren går det även att utläsa att 

eleverna känner sig trygga med sina klasskamrater och andra elever på skolan. Dock nämner elever 

från årskurs ett att de känner sig mer otrygga med elever i de högre årskurserna. Detta skulle kunna 

vara ett resultat av att vi under läsåret inte kunnat genomföra program- och årskursövergripande 

aktiviteter på grund av pandemins restriktioner med att avgränsa de sociala kontaktytorna. Flera av 

de äldre eleverna nämner att de saknar de trivselaktiviteter vi arrangerat innan pandemin och att 

gemenskapen påverkats.  
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Mentorerna lyfts upp som viktiga vuxna på skolan. Eleverna känner förtroende för sin mentor och att 

de kan vända sig till denna om de behöver. Satsningen på mentorskapet och att rekrytera en 

socialpedagog som rör sig mer bland eleverna har bidragit till att kontakten mellan mentor och elev 

blivit mer kontinuerlig och tillgängligheten ökat. Inom mentorskapet har de planerade momenten 

med diskussioner och övningar inom normer och värden kunna genomföras som tänkt trots 

pandemin. Mentorerna har även utgjort ett viktigt stöd under läsåret och stöttat, peppat och 

uppmuntrat eleverna under distansundervisningen. Elever och vårdnadshavare har uttryckt sin 

tacksamhet för att skolan har gjort sitt bästa att upprätthålla god stämning. 

Omfattningen av hur trygga eleverna känner sig med sina undervisande lärare har ökat de senaste 

läsåren. Vi tror att vår organisering av programarbetslag kan ha bidragit positivt till detta. Lärarna i 

arbetslaget undervisar främst inom programmet vilket underlättat att skapa trygga och stödjande 

relationer när eleverna möter något färre antal olika lärare under sin studietid.  

Skolan har få anmälda kränkningsärenden och i likabehandlingsenkäten svarar 93,6% att de upplever 

att de blir respektfullt behandlade och bemötta på sociala medier. Frågan om sociala medier ser vi 

som extra viktig att bevaka då det är svårt att ha inblick och följa upp vad som sker i den digitala 

miljön. Trots få kränkningsärenden ser vi ett behov av att tydliggöra arbetsgången vid kränkningar för 

eleverna. Vi tror att fler elever vill vända sig till oss vuxna om de känner tillit till att det kan göra 

skillnad.  

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Donnergymnasiet har en lång tradition av att eleverna uttrycker att de trivs och känner sig trygga på 

skolan. Pandemin har påverkat förutsättningarna för samskapande aktiviteter som är viktiga för att 

skapa trivsel bland elever och mellan klasser. Under kommande läsår är målet att fortsätta och kunna 

återuppta det systematiska demokrati- och värdegrundsarbetet. Verksamheten kommer att fortsätta 

att utveckla programråd och mentorskapet.  

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  

Donnergymnasiets elevhälsa är organiserad utifrån styrdokumenten att främst verka förebyggande 

och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Rektors organisering av 

arbetet bidrar till en hälsofrämjande skolutveckling med fokus på att öka måluppfyllelse, hälsa och 

trivsel. Elevhälsans årshjul, rutiner och arbetsgång beskrivs i skolans elevhälsoplan som uppdateras 

varje läsår.  

Elevhälsoarbetet leds och utvecklas av skolans elevhälsochef som besitter specialpedagogisk 

kompetens. Elevhälsochefen tillsammans med delar av elevhälsans professioner (specialpedagog, 

skolkurator, skolsköterska och socialpedagog) utgör ett elevhälsoarbetslag. Arbetslaget träffas 

veckovis för att utifrån en tvärprofessionell analys av skolans nuläge planera, genomföra och 

utvärdera förebyggande och främjande insatser. Arbetslaget genomför insatser både på egen hand, i 

samarbete med övriga kollegiet och tillsammans med övriga elevhälsokompetenser eller externa 

aktörer. Återkommande teman är studiero, främjande lärmiljöer, drogförebyggande arbete, stress, 

frånvaro, likabehandling och värdegrund.  

För att utveckla gynnsamma främjande lärmiljöer samt överbrygga hinder i lärandet sker samverkan 

mellan lärare och elevhälsan (specialpedagogisk och psykosocial kompetens) kontinuerligt genom 
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elevhälsomötet (EHM). Mötena genomförs inom programarbetslagen och består av ett 

tvärprofessionellt och gemensamt lärande som ska komma alla elever till gagn. Utifrån reflektion, 

analys och planering är EHM ett verktyg som ska resultera i förändringar i det vardagliga arbetet.  

Elevernas studieresultat följs systematiskt upp för att tidigt identifiera hinder i lärandet. Läsåret 

inleds med klasskonferenser som syftar till att synliggöra elevernas behov och förmågor för att 

därefter anpassa och utforma undervisningen. Under läsåret genomförs tre kunskapslägen av den 

undervisande läraren genom färgkoder för att signalera om det förekommer risk att inte nå målen i 

kursen. Kunskapsläget med efterföljande klasskonferenser används för uppföljning på individnivå 

samt som underlag vid kvalitetsanalyser för justeringar av insatser och organisering av verksamheten 

på grupp och organisationsnivå.  

 
Årshjul för att identifiera, förebygga och åtgärda hinder i lärandet. 

Donnergymnasiets elevhälsoteam (EHT) består av biträdande rektor, elevhälsochef, specialpedagog, 

skolkurator och skolsköterska. Teamet träffas varannan vecka och vid utvalda tillfälle förstärks 

teamet av studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet samverkar kring 

förebyggande och åtgärdande insatser när elever på något sätt uppvisar svårigheter i sin 

skolsituation.  

Om en elev trots förändringar i lärmiljön och extra anpassningar inte utvecklas i riktning mot 

kunskapskraven gör läraren en anmälan till EHT. Elevens behov av särskilt stöd utreds och det 

tvärprofessionella samtalet i elevhälsoteamet, om hur behoven kan mötas, utgör en viktig grund för 

beslut om stödåtgärder.  

Skolans arbete för ökad närvaro är främst främjande och förebyggande. Medlet är att skapa en trygg 

och god lärmiljö som kännetecknas av studiero, tillitsfulla relationer, delaktighet och stimulerande 

undervisning. Elevernas frånvaro följs upp systematiskt. Varje vecka går mentor genom frånvaron 

och reagerar och tar kontakt vid okänd frånvaro. Varje månad uppmärksammar biträdande rektor 

frånvaro över 20% under perioden. Orsakerna till frånvaron utreds för att få en god vägledning i vilka 

åtgärder som behövs.  
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Sedan tre år tillbaka pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete med det övergripande målet att utveckla 

elevhälsoarbetet till att vara främst främjande och förebyggande. Följande delmål sattes inför 

läsåret: 

• Levandegöra elevhälsoplanen  

• Ökad närvaro genom att utveckla den systematiska uppföljningen av mentor 

• Ökad måluppfyllnad genom systematiskt kvalitetsarbete 

Utvärdering och analys 

Organiseringen av elevhälsan som arbetslag har gett goda förutsättningar för att organisera och 

planera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Tillsammans har arbetslaget kunnat 

identifiera utvecklingsområden och behov i verksamheten. Under pandemin och 

distansundervisningen har det varit extra stort fokus på trygghet och trivsel samt att säkerställa att 

behovet av extra anpassningar och särskilt stöd tillgodosetts. Elevhälsan har även bidragit med 

information och vägledning kring faktorer som kan vara hjälpsamma under distansundervisningen ur 

ett hälsofrämjande och specialpedagogiskt perspektiv.  

Utöver det årligen återkommande fokusområdena har arbetslaget under läsåret inriktat sig på det 

drogförebyggande arbetet. Genom ett samarbete med Göteborgs Stads utvecklingsledare inom 

ANDTS-prevention genomfördes en helkollegial workshop inom området samt handledning för 

elevhälsoarbetslaget och diskussioner kring normer och fortsatt arbete.  

Elevhälsoarbetslagets tillskott av en socialpedagog läsåret 2020/21 har bidragit till att se 

verksamheten ur ett nytt perspektiv. Under distansundervisningen har socialpedagogen haft en viktig 

uppgift i att möta upp de elever som undantagits från distansundervisningen. Att eleverna fått träffa 

och skapa relation med någon i skolan under distansen har ökat tryggheten för dessa elever.  

Elevhälsomöten har genomförts som planerat under läsåret och de har fungerat som kollegialt 

lärande. Vi kan se en positiv utveckling av elevsynen, från ett individperspektiv till att fler ser eleven i 

hela sitt sammanhang, vilket märks genom hur vi pratar om eleverna. En ytterligare effekt är att 

mötesformen öppnat upp för mer samverkan mellan elevhälsan och lärare. Vi behöver fortsätta 

utveckla formen för våra elevhälsomöten. Lärarna efterfrågar att vi snabbare ska komma fram till 

konkreta verktyg som kan ge förändringar i verksamheten samt att det ska finnas tid för uppföljning.  

Den systematiska uppföljningen av kunskapsläget har underlättat i arbetet med att identifiera 

stödbehov och att utforma gynnsamma extra anpassningar och särskilt stöd. För att genomförandet 

av anpassningar och stöd inte ska upplevas som en ökad belastning för den individuella läraren 

behöver vi fortsätta att utveckla handledningen och samverkan mellan lärare och elevhälsan. Genom 

att få in de extra anpassningarna som en del av undervisningen och därigenom minska antalet 

speciallösningar kommer fler elever gynnas och det kommer skapas en mer hållbar situation för 

läraren.  

I figur 8 visas en sammanställning av andel elever som har mer än 15% frånvaro under läsåret. 

Värdena för underlaget är hämtade varje månad och kan jämföras med tidigare års resultat. I grafen 

går det att utläsa att frånvaron hållit en betydligt lägre nivå under 2020/21 än under tidigare läsår. Vi 

ser en tydlig koppling mellan distansundervisningen och den ökade närvaron. Lektionerna via den 

digitala plattformen har minskat andelen skippade strölektioner och sen ankomst vid den första 
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lektionen. En del elever lyfter även upp att den avgränsade studiemiljön och ett minskat upplevt 

motstånd till att delta på lektionerna har bidragit till deras ökade närvaro.  

Skolans proaktiva närvaroarbete med täta uppföljningar av mentorerna väntas även ha gett positivt 

resultat. Det är dock svårt att utläsa i vilken omfattning då förutsättningarna sett annorlunda ut än 

tidigare läsår. Lärdomar framåt är att fortsätta uppmärksamma mönster i elevernas frånvaro eller 

deltagande på distans för att tidigt upptäcka elevers eventuella stödbehov.  

 
Sammanställning av Donnergymnasiets frånvaro läsåret 2020/21 jämfört med tidigare läsår. 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Vår bedömning är att Donnergymnasiets organisation av elevhälsan med ett tydligt fokus på det 

förebyggande och främjande arbetet långsiktigt kommer bidra till ökad måluppfyllelse, mindre 

frånvaro och hälsofrämjande skolutveckling. En nyckelfaktor till att lyckas är att fortsätta den 

utvecklingsresa som är pågående. Det innebär att övergripande mål kvarstår men att det under 

kommande läsår kommer vara ett extra fokus på närvaro och våra elevhälsomöten.  
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SAMMANFATTANDE SLUTSATER OCH ÅTGÄRDER TILL FÖRBÄTTRING  
Läsåret 2020/21 har på flera sätt varit ett annorlunda verksamhetsår. Dels utifrån en sen förändring 

av ledningsorganisationen, dels nya ägarförhållanden och inte minst pandemins utmaningar. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheten utifrån ett struktur- och 

processkvalitetsperspektiv uppvisar goda resultat och hanterat dessa förändringar på ett bra sätt. 

Eleverna lämnar Donnergymnasiet med en hög måluppfyllelse och graden av gymnasieexamen är 

100%.  

Uppföljningen av skolans demokrati- och värdegrundsarbete visar att skolans elever trots pandemins 

begränsningar trivs och känner stor trygghet. Elevhälsans organisering och dess förebyggande och 

främjande arbete har bidragit till elevernas kunskapsresultat på ett positivt sätt.  

Sammanfattande framgångsfaktorer 

Identifierade framgångsfaktorer är skolans pedagogiska helhetsidé som bidrar till en tydlig riktning 

och stabilitet inom samtliga områden. Verksamheten har ett tydligt mål och det finns en kontinuitet i 

viktiga nyckelprocesser såsom exempelvis verksamhets- och programutveckling. Vi vet vart vi är på 

väg och varför.  

Utvecklingsområden till kommande års arbetsplan 

Verksamheten kommer följande läsår att fortsätta den utvecklingsresa som är påbörjad. 

Programutvecklingen står i fokus och kommer fortgå enligt befintlig plan. Inom demokrati- och 

värdegrund kommer programråd och mentorskap utvecklas vidare. Inom ramen för elevhälsans 

uppdrag är nästa steg att vidareutveckla frånvaroarbetet och elevhälsomötena.  


